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Een hoortoestel is een kleine geluidsversterker. Het is een
hulpmiddel om beter te horen.

Hoortoestellen kunnen niet het eigen, goede gehoor
teruggeven. Er blijven dus situaties bestaan waarin spraak
verstaan lastig is. Wanneer u twijfelt over de instelling van
uw hoortoestellen, kunt u een gehooronderzoek en
hoortoestelcontrole aanvragen bij het Audiologisch
Centrum.

Een hoortoestel bestaat uit verschillende delen:
• Het hoortoestel zelf

• Het slangetje

• Het oorstukje

Om problemen te voorkomen, is een goed onderhoud van
hoortoestellen nodig.



Gebruik en onderhoud van
hoortoestellen
Het is het best om een hoortoestel de hele dag te dragen.
Zo raakt u het makkelijkst gewend aan de klank en
geluiden die u hoort. 

Het toestel mag niet nat worden. U moet het dus uitdoen
als u doucht of in bad gaat of wanneer u gaat zwemmen. In
de regen kunt u het best een capuchon opzetten. Zorg er
ook voor dat er geen haarlak op het hoortoestel komt.
Bewaar uw hoortoestellen uit de buurt van dieren en kleine
kinderen. 

Een hoortoestel werkt op batterijen. Het type batterij is
afhankelijk van het type hoortoestel. De kleur van de
verpakking kan u helpen het juiste type batterij te kopen.
Wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn, hangt af
van het type batterij en de versterking die het hoortoestel
moet leveren. De meeste hoortoestellen geven een
geluidssignaal als de batterijen bijna op zijn. De audicien
kan u laten horen hoe dit klinkt.

Hoortoestellen kunnen verschillende programma's of
instellingen hebben. Overschakelen naar een ander
programma kan dan via een knopje op het toestel, via een
afstandsbediening of een app op uw telefoon. Vraag uw
audicien om u uit te leggen hoe dit werkt. De audicien kan
ook uitleggen in welke situatie u welk programma nodig
hebt. 

Maak het hoortoestel en het oorstukje regelmatig schoon.
Bij sommige typen hoortoestellen moet er ook regelmatig
een filtertje vervangen worden. Bij toestellen met een
verbindingsslangetje kan het slangetje hard worden, het
moet dan vervangen worden.  In de gebruiksaanwijzing
van uw hoortoestel kunt u vinden wat er voor uw type
toestel nodig is. U kunt natuurlijk ook de audicien om uitleg
vragen. 

Wanneer het oorstukje niet goed in het oor zit of pijn doet,
kunt u contact opnemen met de audicien om dit aan te
laten passen. 

Het hoortoestel functioneert niet of is
niet hard genoeg
- Wat kunt u zelf doen of controleren? 
- Het toestel staat uit: zet het toestel aan door de
batterijlade te sluiten
- Batterij is leeg: vervang de batterij

- Het oorstukje is verstopt: maak het oorstukje schoon
- Er zitten waterdruppels in het oorstukje en/of slangetje
(bijv. na schoonmaken of bij veel zweten): blaas met het
blaaspeertje de druppels uit het slangetje en/of het
oorstukje
- Zet het volume harder
- Het hoortoestel zit niet goed in het oor: plaats het
hoortoestel goed in het oor

Het hoortoestel fluit
- Het oorstukje sluit de gehoorgang onvoldoende af of het
oorstukje zit niet goed in de gehoorgang: plaats het
hoortoestel goed in het oor. Let erop dat het oorstukje
voldoende diep in de gehoorgang zit
- Het verbindingsslangetje van het hoortoestel is
gescheurd of zit los: vervang het verbindingsslangetje
- Overtollig oorsmeer in de gehoorgang: reinig het
oorstukje en maak zonodig een afspraak bij uw huisarts of
KNO-arts om uw oren te laten schoonmaken.

Soms geven hoortoestellen problemen. De meeste kunt u
zelf oplossen. Indien het hoortoestel na bovenstaande
controles nog niet goed functioneert, kunt u contact
opnemen met uw audicien.

Locaties
Audiologisch Centrum Rotterdam
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
T: (010) 413 22 80
E: acrotterdam@auris.nl

Audiologisch Centrum Goes
Voorstad 78
4461 KP Goes
T: (0113) 25 03 42
E: acgoes@auris.nl

Audiologisch Centrum Bergen op Zoom
Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom
T: (0164) 26 65 99
E: acbergenopzoom@auris.nl

audiologischcentrum.nlaudiologischcentrum.nl


